
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & B/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ   Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 
 

Βαλαωρίτου 33 - 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ 
Τηλέφωνο: 24310-28697 Fax: 24310-28618 

Πληροφορίες: Γκούτας Κων/νος 
Ιστοσελίδα: http://3gym-trikal.tri.sch.gr 

Ε- mail mail@3gym-trikal.tri.sch.gr 
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη διδακτική επίσκεψη στο 
ΚΠΕ Ιθάκης».  
Το 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων, έχοντας υπόψη την Υ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/ 2-12-

2011) με θέμα: «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ Ιθάκης των μαθητών της 

Γ΄ και Β΄  Τάξης του 3ου Γυμνασίου που συμμετέχουν στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα  «Περιβάλλον-

Πολιτισμός-Τουρισμός: στα ίχνη του παρελθόντος με τη βοήθεια της τεχνολογίας αναζητώ ένα 

βιώσιμο μέλλον». Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 16-18/2/2017. Ο προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 30 με 2 συνοδούς καθηγητές και 1 αρχηγό. Στην προσφορά θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται:  

 

1. Μετακινήσεις – ξεναγήσεις – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί 

2. Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών.  

3. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας μέχρι την Τετάρτη 

25/01/2017 ώρα 12.00. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

 
Ο Δ/ντής του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων 

Κων/νος Γκούτας  (ΠΕ11)  
 

        

 

http://3gym-trikal.tri.sch.gr/
mailto:mail@3gym-trikal.tri.sch.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ  ΚΠΕ  ΙΘΑΚΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ομηρική Ιθάκη: Το ταξίδι του Οδυσσέα» 

3ήμερο 

 

1η ημέρα  

Μεσημέρι: Άφιξη στον Πισαετό Ιθάκης 

Μετακίνηση στο Βαθύ όπου εδρεύει το ΚΠΕ 

Απόγευμα: Καλωσόρισμα σχολικής ομάδας, εγκατάσταση μαθητών στο ξενώνα. 

Πεζοπορία στη σπηλιά του Εύμαιου και επιστροφή στο ΚΠΕ. Το λεωφορείο για τη διαδρομή ΚΠΕ – 
Σπήλαιο του Εύμαιου και αντίστροφα καλύπτεται από το ΚΠΕ Ιθάκης  

Προβολές (ΟΜΗΡΙΚΗ ΙΘΑΚΗ), δραστηριότητες στην αίθουσα, φύλλα εργασίας, JEOPARDY. 

. 

2η ημέρα 

Πρωινό : Επίσκεψη στην Βόρειο Ιθάκη (Ιερά Μονή των Καθαρών  Ανωγή – Μενίρ  Σταυρός - 
Αρχαιολογικό μουσείο  Κιόνι) και επιστροφή στο Βαθύ.  

Απόγευμα : Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού στην πλατεία, επιστροφή στο ΚΠΕ. Επιδαπέδια παιχνίδια, 
θεατρικά δρώμενα. Αξιολόγηση του προγράμματος, αναμνηστικά συμμετοχής. 

 

3η ημέρα 

Πρωινό: Αποχαιρετισμός. Αναχώρηση 9:00 π.μ. από το Λιμάνι Πισαετού. 

Σημείωση:  Ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αλλαγές 


